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Veiligheidsinstructies 

De Freshcup mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met 

verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, gebrek aan ervaring en 

kennis, tenzij ze voldoende zijn geïnstrueerd. 

Het te wassen servies moet op het wasrekje en in het bestekbakje worden geplaatst 

zonder te stapelen en/of te overlappen om een goede reiniging te garanderen. 

De Freshcup is bedoeld voor gebruik in een kantooromgeving, personeelskeukens, 

winkels, daycarecenters, de gastronomie en in de woonomgeving. Eigenlijk overal 

waar koffie gedronken wordt. 

In geval van schade aan de voedingskabel, moet de vervangende kabel een 

vermogen van 10 Ampère hebben. 

De Freshcup wordt geleverd met passende afvoer- en watertoevoerslangen; Er 

mogen alleen slangen worden gebruikt die bij de machine zijn geleverd. 

De maximaal toegestane waterdruk is 607 kPa (6 bar) en de minimale druk is 101 

kPa (1 bar); De Freshcup is uitgerust met een laagwaterdruksensor en werkt niet 

onder dat niveau. Indien de waterdruk hoger is dan 6 bar, moet een externe 

drukregelaar op de wateraanvoerleiding geplaatst worden.. 

  



 

  

Inleiding 

Bedankt dat je voor Freshcup hebt gekozen. De oplossing voor schone bekers en 

bestek, thuis of op het werk. 

De Freshcup is een al duizenden malen geïnstalleerd product dat is ontwikkeld na 

acht jaar onderzoek en ontwikkeling door experts op het gebied van afwastechniek, 

chemie en elektronica. 

Er is veel aandacht besteed aan het analyseren van de behoeften van potentiële 

gebruikers om een product te ontwikkelen dat door iedereen op eenvoudige manier 

kan worden gebruikt voor het reinigen van kopjes, bestek en bordjes.. 

Tests uitgevoerd door onafhankelijke laboratoria hebben aangetoond dat 

kopjes/bekers die in de Freshcup worden gewassen, zowel ontsmet als vrij van 

reinigingsmiddelresten zijn, met behulp van een wereldwijd gepatenteerde, 

innovatieve en effectieve methode. Het Freshcup wasmiddel is een milieuvriendelijk 

product, speciaal ontwikkeld voor deze machine en voldoet aan de strengste 

milieunormen - De wasmiddelproducten worden biologisch afgebroken. 

Freshcup maakt grondige reiniging en ontsmetting mogelijk met behulp van een 

korte, cyclus, waardoor bekers, bestek en borden worden gereinigd. Daarnaast kan 

het apparaat worden gebruikt om babyflessen en persoonlijke drinkflessen te 

reinigen en te ontsmetten. 

 

Mocht u vragen, problemen hebben of u wilt een storing melden, neem dan contact 

op met uw erkende distributeur. 
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Freshcup Beschrijving  
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Bediening 

Starten: 

1. Druk de hoofdschakelaar aan de achterzijde in 
de AAN-stand (Positie 1). Het lampje in de 
schakelaar gaat aan. De Freshcup voert 
automatisch enkele spoelbeurten uit.  

2. Verwijder de droogtray van de machine.  

3. Plaats de gele flacon in de geel gemarkeerde 
opening aan de rechterkant, draai deze totdat u 
de juiste plaatsingsrichting vindt (zie 
gedetailleerde instructies op pagina 9 onder de 
kop " Reinigingsmiddel bijvullen"), Druk deze 
naar beneden en open daarna het zwarte 
ontluchtingsventieltje voorzichtg om de lucht in 
de container te laten stromen zodat deze sneller 
leegloopt in de machine. Verwijder daarna de 
flacon. 

4. Plaats de groene flacon in de groen 
gemarkeerde opening aan de linkerkant, draai 
deze totdat u de juiste plaatsingsrichting vindt 
(zie gedetailleerde instructies op pagina 9 onder 
de kop " Reinigingsmiddel bijvullen"), Druk deze 
naar beneden en open daarna het zwarte 
ontluchtingsventieltje voorzichtg om de lucht in 
de container te laten stromen zodat deze sneller 
leegloopt in de machine. Verwijder daarna de 
flacon en plaats na het vullen de droogtray terug 

5. Schakel de Freshcup uit met de schakelaar 
aan de achterzijde. Wacht tot de lampjes op het 
bedieningspaneel uitgaan. Schakel de machine 
weer in met de schakelaar aan de achterzijde. 
De Freshcup voert automatisch een aantal cycli 

uit. 

Uw Freshcup is klaar voor gebruik. 
Na het plaatsen van het te wassen servies, het selecteren van het gewenste 
wasprogramma en het indrukken van de "Wash"-knop, begint de Freshcup met zijn 
reinigingscyclus. Zodra de cyclus is voltooid, is het servies schoon en ontsmet. Zie 
ook de Quickguide die u bij de machine heeft gekregen.  



Bediening 

4 
 

Afwas in de Freshcup plaatsen 

Kopjes en glazen 

• Verwijder eventueel vastzittende resten (schijfjes citroen, sigarettenpeuken, 
papier, enz.) uit het kopje/bekertje/glas 

• Keer het vuile kopje/bekertje/glas om en plaats deze met de opening naar 

beneden op het wasrekje. 

Opmerking! 

Het wordt aanbevolen om de mokken/kopjes met de oortjes zijwaarts te plaatsen 

(zie afbeelding). Maximaal 3 stuks tegelijk (afhankelijk van de grootte). Hoge glazen 

kunnen onstabiel zijn wanneer ze worden omgekeerd - Wees voorzichtig! 

Bestek 

Plaats de lepels of ander bestek in het speciaal ontworpen bestekmandje, met de 

voorkant naar boven gericht. 

Schotels en Borden 

Plaats de schotel of het bord op het wasrekje tegen de twee uitsteeksels, met de 

bovenkant van het bord naar u toe (zie afbeelding). 

Babyflessen 

1. Plaats een fles met de hals naar beneden. 

2. Plaats de speen op het wasrekje en plaats er een schoon glas op (zie 
afbeelding). 

3. Kies de instelling "High" om de fles te wassen. 
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Persoonlijke drinkflessen 

Open de dop/dop van de fles en plaats deze met de nek naar beneden op het 

wasrekje. 

Speciaal wasrekje met hoge rand 

Voor hoge glazen, babyflessen en persoonlijke drinkflessen is er een speciaal hoog 

hek wasrekje te koop. Het wordt aanbevolen om het speciale rek voor dergelijke 

artikelen te gebruiken, om te voorkomen dat ze tijdens het wasprogramma omvallen. 

 

Selectie wasprogramma 

Met de selectieknop voor het wasprogramma aan de linkerkant kunt u kiezen tussen 

drie programma’s: Clean-Rinse, Eco en High. Herhaald drukken van deze knop zal 

tussen de verschillende programma’s wisselen. Boven het geselecteerde 

programma gaat een indicatielampje branden. Tijdens de reinigingscyclus van de 

machine zal dit lampje met tussenpozen knipperen om aan te geven dat de machine 

draait. 



Bediening 

6 
 

Eco 

Gebruik dit programma om een kopje te wassen dat minder dan 6 uur vuil heeft 

gestaan en geen sporen van vet bevat (soep/cacao). Het programma "Eco" omvat 

heet water en stoom. De reinigingscyclus duurt ca. 1 minuut. 

 

Clean-Rinse 

Gebruik dit programma om kopjes te wassen die tot 2 uur vuil hebben gestaan. Dit is 

de snelste reiningingscyclus (slechts 30 seconden) en gebruikt alleen warm water 

en weinig reinigingsmiddel. 

 

High 

Gebruik dit programma voor servies met vet of lippenstift, kopjes die langer dan 6 

uur hebben gestaan, babyflessen en andere vuile items. Deze reinigingscyclus is 

langer en gebruikt meer heet water en stoom voor maximale reiniging. De 

reinigingscyclus duurt ca. 2 minuten. 

 

Standaard programma 

In Nederland staat zal de machine met standaardprogramma “Clean-

Rinse” uitgeleverd worden. Na iedere reiningcyclus zal dit wasprogramma 

weer ingeschakeld staan. Deze instelling kan op wens door de erkende 

distribiteur gewijzigd worden in “Eco” of “High”.  

Soap-L  Clean-Rinse l Eco l High      Rotate Stop l Fail Wash l Next Soap-R 

Soap-L  Clean-Rinse l Eco l High      Rotate Stop l Fail Wash l Next Soap-R 

Soap-L  Clean-Rinse l Eco l High      Rotate Stop l Fail Wash l Next Soap-R 
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Wassen 

Nadat u de bedrijfsmodus hebt geselecteerd (of het standaard ingestelde 

wasprogramma wilt gebruiken), drukt u op de knop "Wash" rechts op het 

bedieningspanel. 

Het lampje boven de geselecteerde bedrijfsmodus knippert met tussenpozen 

gedurende de volledige reinigingscyclus, hetgeen betekent dat Freshcup actief is. 

 

Draaien 

De knop "Roate" maakt het mogelijk om servies uit de machine te verwijderen, in die 

gevallen waarin de reinigingscyclus handmatig is gestopt (zie volgende paragraaf) of 

in geval van een storing. De knop "Rotate" werkt niet tijdens een lopende 

reinigingscyclus. Bij normale bedrijfscycli zal de scheidingswand aan het einde van 

elke cyclus automatisch draaien, waardoor gewassen items kunnen worden 

verwijderd. 

 

Stop 

Wanneer u op de "Stop"-knop drukt tijdens een reinigingscyclus van de Freshcup, 

wordt de reinigingscyclus gestopt. Indien de items in de machine nog zeep bevatten, 

zal de machine de items eerst met water spoelen voordat de machine wordt gestopt. 

 

  

 

Soap-L  Clean-Rinse l Eco l High      Rotate Stop l Fail Wash l Next Soap-R 

Soap-L  Clean-Rinse l Eco l High      Rotate Stop l Fail Wash l Next Soap-R 

Soap-L  Clean-Rinse l Eco l High      Rotate Stop l Fail Wash l Next Soap-R 
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Dubbele cyclus 

Voor een grotere hoeveelheid vaat – Plaats de te wassen items op het wasrekje, 

selecteer een wasprogramma (of gebruik het standaardprogramma) en druk op de 

"Wash"-knop. Nadat de scheidingswand is gedraaid, selecteert u wederom de 

gewenste wasprogramma, plaatst u andere vuile items op het wasrekje en drukt u 

opnieuw de knop "Wash". Het lampje "Next" gaat branden. Wanneer de eerste 

reinigingscyclus is voltooid, draait de scheidingswand automatisch om de volgende 

set geplaatste items te wassen. Dit kan zo vaak worden herhaald als nodig is. 

 

De gewassen items verwijderen 

Aan het einde van elke reinigingscyclus draait de scheidingswand automatisch, 

zodat u de schone items uit de Freshcup kunt verwijderen . 

Aanbeveling : Laat items niet 's nachts of voor langere tijd vuil achter. Reinig ze in 

de “Clean-Rinse” modus zodra ze gebruikt zijn, en bespaar zo op water en 

wasmiddel. 

Tips voor een goede werking en betere resultaten 

Zorg ervoor dat er geen vaste voorwerpen zoals sigarettenpeuken, schijfjes citroen, 

olijfpitten enz. aan of in de voorwerpen op het wasrekje blijven kleven. 

Zorg ervoor dat het wasrekje stevig op zijn plaats zit. 

Stapel niet meer dan één niveau items tegelijk op het wasarekje. 

Was de buitenkant van de Freshcup niet met water, maar alleen met een vochtige 

doek.. 

  

Soap-L  Clean-Rinse l Eco l High      Rotate Stop l Fail Wash l Next Soap-R 
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Onderhoud 

Indicatie reiningsmiddel bijvullen 

Indien een van de twee reinigingsmiddelen opraakt, voert de machine meerdere 

spoelcycli uit en draait de scheidingswand om ervoor te zorgen dat de gewassen 

items kunnen worden verwijderd. Het lampje "Soap-L" of het lampje "Soap-R"-

lampje gaat branden en geeft aan dat u respectievelijk het groene of gele 

reinigingsmiddel moet bijvullen. 

 

Reinigingsmiddel bijvullen 

Volg deze stappen om het gele (rechter) reinigingsmiddel bij te vullen:  

Verwijder alle items van de droogtray en verwijder vervolgens de droogtray zelf. 

Zorg dat er boven het apparaat voldoende ruimte is om de flacon te plaatsen. Plaats 

de nieuwe geel gemarkeerde flacon in de geel gemarkeerde invoeropening aan de 

rechterkant. Draai de flacon voorzichtig totdat deze in de vulopening zakt. Druk nu 

de flacon naar beneden. Forceer de flacon niet, dit kan schade veroorzaken. Zodra 

de flacon op zijn plaats zit zal deze langzaam een beetje leeglopen. Open nu 

vervolgens het ontluchtingsventieltje (zwart aan de zijkant van de flacon). Doe dit 

door met een vinger het ontluchtingsventieltje op z’n plaatst te houden en met de 

andere het luchtventieldopje er uit te trekken.  

Let op! Niet het hele ontluchtingsventieltje eruit trekken. Dan vloeit een deel van het 

reinigingsmiddel via de luchtopening naar buiten! 

Na verwijdering van het ontluchtingsventieltje zal de flacon in de  

Freshcup leeglopen. Draai de scheidingswand door aan één kant 

te duwen zodat deze half open staat en controleer of er 

reinigingsmiddel uit de sproeier komt, wat aangeeft dat de 

binnencontainer vol is. Verwijder de flacon.  

Om het groene (linkse) reinigingsmiddel bij te vullen, herhaalt u 

bovenstaande procedure met een groen gemarkeerde flacon en 

de linker, groen gemarkeerde vulopening. 

Plaats de droogtray terug. 

Mocht er wasmiddel in de flacon achterblijven, dan kan deze worden gebruikt voor 

toekomstige navulling. 

Soap-L  Clean-Rinse l Eco l High      Rotate Stop l Fail Wash l Next Soap-R 
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Opletten! 

De gele flacon past niet in de invoeropening voor de groene flacon en vice versa. 

Het forceren van de gele flacon in de opening die bedoeld is voor de groene flacon 

kan de machine beschadigen en de werking ervan verstoren. 

Na bijvullen reset de Freshcup 

Schakel na voltooiing van de procedure voor het bijvullen van het reinigingsmiddel 

de Freshcup uit met de hoofdschakelaar aan de achterzijde. Wacht tot de blauwe 

lampjes op het bedieningspaneel uitgaan. Schakel de Freshcup in met de 

hoofdschakelaar aan de achterzijde. De machine zal enkele spoelcycli automatisch 

uitvoeren. De groene en gele indicatielampjes voor het bijvullen van wasmiddel gaan 

uit. 

Opletten! 

• De Freshcup- reinigingsmiddelen zijn sterk geconcentreerd! De vloeistof moet 

met zorg worden behandeld. 

• Open de flacons niet. In geval van lekkage met veel water wassen en drogen. 

• Verwijder de flacondoppen (groen en geel) niet. 

• Het gebruik van andere reinigingsmiddelen is niet toegestaan, aangezien dit de 
machine kan beschadigen of zelfs onbruikbaar kan maken. Freshcup kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door het gebruik van 
niet-origineel reinigingsmiddel. 

• Doorboor de flacons niet. 

• Verwissel de flacons niet tijdens het bijvullen van de machine  

Aanbeveling: 

Bewaar de lege of volle flacons rechtop. Mocht er reiniginsgsmiddel lekken of 

morsen, spoel het dan goed af met veel stromend water. Bewaar lege flacons! Deze 

worden ingenomen en opnieuw gevuld! 
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Schoonmaak 

Het voorste roestvrijstalen wasbakje moet regelmatig worden schoongemaakt. 

Om het wasbakje schoon te maken: 

1. Verwijder het bestekbakje (omhoogtrekken). 

2. Til het wasrekje op. 

3. Verwijder het wasrekje. 

4. In deze toestand kunt u het overgebleven vuil uit de voorste wasbak 
verwijderen. Maak het bakje schoon met water en zeep. 

5. Plaats het wasrekje en het bestekbakje terug.  

Opmerking: 

Vermijd het reinigen van de buitenkant van de Freshcup met water – De buitenkant 

van de machine mag alleen worden schoongemaakt met een schone vochtige doek. 

Probeer de machine niet zelf te repareren! Ons servicepersoneel staat te allen tijde 

voor u klaar, mits u garantie heeft of een verlengd servicecontract. 

Neem in geval van storing en na het uitvoeren van de volgende controles contact op 

met uw erkende distributeur. 
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Bij een storing gaat het storingslampje (“Fail”) op het bedieningspaneel in de 

volgende branden: 

• Scheidingswandprobleem - Continu licht. 

• Sprinklerprobleem – Continu licht. 

• Waterdrukprobleem - Knipperend licht. 

Storingen detecteren en afhandelen 

De draaiende scheidingswand sluit niet 

1. Druk op de “Rotate” schakelaar, of gebruik de hoofdschakelaar aan de 
achterzijde om de machine uit te zetten. Wacht tot de lampjes op het 
bedieningspaneel uitgaan. Schakel de machine weer in met de schakelaar aan 
de achterzijde. 

2. Controleer of een vreemd voorwerp de rotatie verhindert. Controleer of het 
wasrekje goed is geplaatst en de rotatie niet belemmert. 

3. Indien u geen oplossing hebt gevonden, neem dan contact op met uw erkende 

distributeur. 

Vreemd voorwerp in het voorste wasbakje 

Indien er een vreemd voorwerp in het voorste wasbakje valt, kan het als volgt 

worden verwijderd: 

1. Verwijder bestekbakje en verwijder het wasrekje. 

2. Draai de scheidingswand door deze aan één kant te duwen en half gedraaid te 
laten. 

3. Indien u de scheidingswand niet kunt draaien, controleer dan de rotatie volgens 
het vorige hoofdstuk. 

4. Indien de scheidingswand echt niet kan worden gedraaid, neem dan contact op 
met uw erkende distributeur. 

5. Controleer of er een vreemd voorwerp in het wasbakje zit en verwijder dit. 

6. Draai de scheidingswand terug naar de oorspronkelijk positie. 

7. Plaats het wasrekje en het bestekbakje terug. 

8. Druk op de schakelaar "Rotate" of zet de machine uit. Wacht tot de lampjes op 
het bedieningspaneel uitgaan. Schakel de machine weer in met de schakelaar 
aan de achterzijde. Als het goed is werkt alles weer normaal. 



Storingen detecteren en afhandelen 

13 
  

Sproeier vastgelopen 

1. Zet de machine uit. Wacht tot de lampjes op het bedieningspaneel uitgaan. 
Schakel de machine weer in met de schakelaar aan de achterzijde. De 
Freshcup zal een aantal spoelcycli uitvoeren. 

2. Verwijder het bestekbakje en het wasrekje. 

3. Draai de scheidingswand door deze aan één kant te duwen en half gedraaid te 
laten. 

4. Controleer of er een vreemd voorwerp in het voorste wasbakje zit en verwijder 
dit. Indien de sproeier aan één kant vast blijft zitten, duw hem dan naar het 
midden (één klik). 

5. Indien het probleem aanhoudt, neem dan contact op met uw  erkende 
distributeur. 

6. Plaats het wasrekje en het bestekbakje terug. 

7. Zet de machine uit. Wacht tot de lampjes op het bedieningspaneel uitgaan. 
Schakel de machine weer in met de schakelaar aan de achterzijde. 

8. De Freshcup zal een aantal spoelcycli uitvoeren. 

Storingslampje knippert - Lage waterdruk 

1. Zet de Freshcup uit met de hoofdschakelaar aan de achterzijde. 

2. Controleer of de op de watertoevoerslang aangesloten waterkraan open staat of 
dat de slang geknikt is. Controleer of de watertoevoer van het gebouw niet is 
afgesloten. 

3. Indien de kraan open staat en het gebouw nog stromend water heeft, zet de 
Freshcup uit met de hoofdschakelaar aan de achterkant en sluit de kraan. 

4. Om de druk in de slang te verminderen, zet u de Freshcup aan met de 
hoofdschakelaar. De Freshcup zal stoppen met werken vanwege een te lage 
waterdruk. 

5. Koppel de watertoevoerslang los van de aansluiting in de Freshcup , open de 
kraan en controleer de waterdruk in de slang (loopt er voldoende water uit de 
slang). Zo niet, kan het kalkfilter verstopt of aan vervanging toe zijn (zie punt 6). 
Opmerking! Zorg er bij het aansluiten en loskoppelen van de waterslang voor 
dat er een rubberen ring in de slangaansluiting naar de Freshcup zit. 

6. Indien de slang niet verstopt is, verwijder dan het filter dat in de 
koppelingsaansluiting van de watertoevoerslang zit, spoel het filter in water en 
plaats het terug op zijn plaats. 

7. Sluit de waterslang aan en open de kraan. (Controleer dat de slang niet lekt op 
het aansluitpunt). 

8. Zet de hoofdschakelaar aan - De Freshcup zal enkele spoelcycli uitvoeren. 

9. Indien de indicatie voor lage waterdruk aanhoudt na het uitvoeren van de 
bovenstaande acties, neem dan contact op met uw erkende distributeur. 
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Installatie 
De Freshcup Installatie mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd 

personeel.  

Installatievereisten 

• Stroomvoorziening – Een stopcontact op maximaal 1,5 meter afstand van de 
Freshcup. 

• Watertoevoer – Minimale waterdruk van 101 kPa (1 Bar) en maximale 
waterdruk van 607 kPa (6 Bar) op een maximale afstand van 1,5 meter van de 
Freshcup. 

• De Freshcup kan eventueel aangesloten worden op een boiler. 

• Installatieoppervlak – Een werkblad of plank van minimaal 40 x 40 cm met een 
draagvermogen van minimaal 20 kg. 

• Afvoer - Een gootsteen of afvoerpunt op niet meer dan 1,5 meter van de 

Freshcup.   Afvoerpunt moet lager zijn de afvoer van de Freshcup. De slang 

moet aflopen. 

Installatie instructies 

1. Plaats de Freshcup op het voetstuk dat bijgeleverd wordt. Dit voetstuk bij 
voorkeur vastschroeven aan het werkblad. Het apparaat kan dan niet 
verschuiven. 

2. Installeer een afsluitbare (wasmachine) kraan en kalkfilter (niet in de 
leveringsomvang) tussen de Freshcup en de waterleiding. 

3. Sluit de waterslang aan op het kalkfilter en de Freshcup (zorg ervoor dat de 
meegeleverde rubberen afdichtringen aan beide uiteinden worden gebruikt). 

4. Open de watertoevoerkraan of -kraan en controleer op lekkage. 

5. Sluit de afvoerslang aan aan de Freshcup, zet deze vast met een tiewrap en 
laat deze aflopen naar een wasbak of afvoerpunt.  

6. Sluit de Freshcup aan op het stopcontact. 

7. Installeer wasrekjes en de bestekbakjes. Zet de hoofdschakelaar aan – Blauwe 
lampjes op het bedieningspaneel geven aan dat de machine is aangesloten. De 
Freshcup zal enkele spoelcycli uitvoeren. 

8. Plaats de reinigingsmiddel flacons in de juiste openingen (geel en groen)  zoals 
beschreven op pagina 9 van deze handleiding en leeg hun volledige inhoud in 
de machine.  

9. Plaats de de droogtray bovenop de Freshcup . 
10. Schakel de Freshcup uit met de hoofdschakelaar aan de achterzijde. Wacht tot 

de lampjes op het bedieningspaneel uitgaan. Schakel de machine in met de 
schakelaar aan de achterzijde. Freshcup zal enkele spoelcycli uitvoeren. 

11. Uw Freshcup is klaar voor gebruik. 



Installatie 

15 
  

Installatie op het aanrecht - Aftappen in de gootsteen 

Plaats de afvoerslang in de gootsteen in een rechte vrije lijn met de opening naar 

beneden gericht. De slang moet horizontaal liggen of aflopen. 

Opmerking : indien u de afvoer in de gootsteen laat lopen, kan de gootsteen vuil 

worden. Bovendien moet de opening naar beneden zijn gericht en zodanig zijn 

geborgd dat er geen vuil water op het aanrecht lekt/morst. 

Installatie onder het werkblad 

Boor een gat in het aanrechtblad (om de water- en afvoerleidingen door te laten) 

passend bij de diameter van de meegeleverde slangen. 

Monteer een koppelstuk voor de afvoerslang op het punt waar de gootsteen aansluit 

op de sifon 

Zorg ervoor dat de afvoerslang niet verbogen/geknikt is en dat hij tijdens het hele 

traject continu afloopt. Bochten/knikken kunnen zowel binnen als buiten de 

Freshcup verstoppingen en overstromingen veroorzaken . 

 

Specificatie meegeleverde slangen 

 Wateraansluitingen:  

Waterslang: 3/4" wartel  

Afvoerslang: 19 mm buitendiameter (wasmachineslang). De slang wordt 

geleverd met een 19 mm binnendiameter ring. 
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Technische gegevens  
 

Freshcup machine 
 

Breedte Hoogte Diepte Leeg gewicht Energie-

verbruik 

(max.) 

Ingangs-

spanning 

32 cm  45cm  40 cm  5 kg  2200 W 230 V 

 

 

Freshcup reinigingsmiddel  

Aantal flacons-
per doos 

Aantal wasbeurten 
per set van 1 
groene en 1 gele 
flacon 

Breedte 
van de 
doos 

Hoogte 
van de 
doos 

Diepte 
van 
doos 

4 gele en 4 
groene - elk 1,3 
liter  

Maximaal 400 cycli 
afhankelijk van het 
gekozen 
wasprogramma. 

32,5 cm 24 cm  28.5cm 

 

Bewaar lege flacons! Deze worden ingenomen en opnieuw gevuld! 

 


